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Opgave 7 

 

De CPI gewogen 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet de inflatie in Nederland door 

middel van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI wordt berekend met behulp 

van wegingsfactoren en partiële prijsindexcijfers, zoals in een sterk 

vereenvoudigde versie voor 2001 is weergegeven in tabel 1. In tabel 2 staan   

voor de jaren 2002, 2003 en 2004 de CPI en de indexcijfers voor het nominale 

inkomen van een gemiddeld huishouden. 

 
tabel 1 

 

consumentenprijsindexcijfer 2001 (2000  100) 

uitgavengroep wegingsfactor prijsindexcijfer 

voeding, dranken, kleding en schoeisel 25,0 105,4 

huisvesting, vervoer en communicatie 44,6 104,0 

recreatie, cultuur en overige …..… 103,4 
 

totaal CPI 100,0 ….…. 

 
tabel 2 

 

(2000  100) 2002 2003 2004 

CPI 107,6 110,7 113,0 

nominaal inkomen gemiddeld huishouden 112,9 115,0 116,0 

 
De CPI kan gezien worden als een benadering van een index van de kosten van het 

levensonderhoud. Dat de CPI geen exacte maat is voor de index van de kosten van 

het levensonderhoud, heeft onder andere te maken met het bestaan van een 

substitutie-effect en een kwaliteitseffect. 

Het substitutie-effect ontstaat doordat in geval van prijsstijging de consument 

overstapt op een relatief goedkoper product. Het kwaliteitseffect ontstaat   

doordat de prijzen van sommige goederen weinig stijgen terwijl de kwaliteit wel 

sterk verbetert. Computers en mobiele telefoons zijn voorbeelden van dergelijke 

goederen. Het CBS voert nu bij de berekening van de CPI aanpassingen uit die 

zo goed mogelijk corrigeren voor deze twee effecten. 

 
2p 23 Bereken de CPI voor 2001. 

 
2p 24 Bereken met hoeveel procent de koopkracht van een gemiddeld huishouden in 

2003 verandert ten opzichte van 2002. 

 
2p 25 Leg aan de hand van het kwaliteitseffect uit waarom inflatie op basis van een 

niet-gecorrigeerd CPI hoger zou uitvallen dan de werkelijke stijging van de 

kosten van levensonderhoud. 
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Bij de bepaling van de CPI was het vóór 2005 gebruikelijk elke vijf 

jaar een nieuw budgetonderzoek uit te voeren en het basisjaar te 

verleggen. In 2005 spreekt het CBS het voornemen uit dit elk jaar te 

doen. 

2p 26 Leg uit dat door een jaarlijks budgetonderzoek het minder noodzakelijk 

wordt de CPI te corrigeren voor het substitutie-effect. 
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